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A szövetkezetekről. 
Minden ezüst forint emlékeztet bennün-

ket arra, hogy különösen a gazdasagi életben 

mennyire szükség volna a „viribus unitis", az 

egyesült erővel való munkálkodás. És csoda-

latosképen az erők széthúzásának szinte ijesztő 

kepei mutatja az egész közgazdasági élet. A 

sivár kepek között egyetlenegy oázis van, amely 

szerencsere nap-nap után gyarapszik területben, 

bőséges forrasokban arnyat adó baja növény-

zetben, — ez a szövetkezeti mozgalom. E moz-

galom múltja alig másfél évtizedes s ennek 

dacára a jelentősége máris oly nagy, hogy 

nemcsak mint mozgalmat kell szamitasba venni, 

hanem mint gazdasági és társadalmi olyan 

jelentős tényezőt, amely nélkül az ország tej-

lodését el sem lehet kepzelni. ötezernél több 

erkölcsi alapon nyugvó szövetkezet van Magyar-

országon. Azt lehet tehát mondani, hogy nincs 

község, amelyiknek valamelyes összeköttetésé 

ne lenne egy-egy a köz érdekeben munkalkodo 

szóvetkezettel. E nagy kiterjedésű hálózat dacara 

a szóvetkezetek azonban meg sem tudtak annyit 

tenni a jövő gazdasági és társadalmi fejlódes 

erdekeben, amennyit a szövetkezeti eszme gyors 

evolúciója megkívánhatott volna. 

S ennek vájjon mi az oka? Egyszerű a 

kérdésre a vaiasz nagyon. A szövetkezeti moz-

galom lényegében most sem all egyébből mint 

a szóvetkezetek ele mesterségesen gördített 

akadályok legyőzéséből. 15-20 év utan is kuz-

deniok kell a szövetkezeti embereknek az előite-

lettel, a korlátoltsaggal s főleg a magyar 

társadalomnak azzal a soha ki nem irható lelki 

betegségével, hogy a legónzetlenebb kozgazda-

sagi tevékenység mögött is érdekhajszolast lat. 

Ha nem is magánérdek hajszolását, de legalabb 

személyi érdek hajszat. Nehéz ezt a betegseget 

kiirtani, de szóvetkezetek már ezzel is meg-

próbálkoztak s ha az eredmény nem is az, amit 

az ország jövője okvetlenül megkíván, de a 

sikerek elvitazhatlanok. 

Ka kell a dologra mutatni ai)ból az alka-

lomból, hogy a lefolyt napodban egesz serege 

jott össze a t'ővarosban a szövetkezeti emberek-

nek, akiket egyrészt a tanulasvagy, másrészt 

egy ev munkajanak eredményeiről való meg-

győződni akaras hozott össze. Ezeken a szóvet-

kezeti napokon kellett leginkább látnunK azt, 

hogy a szóvetkezeti mozgalom belső erteke 

kezd ugyan átmenni a köztudatba, de az a 

tudat, hogy a szóvetkezeted segitségevel szintén 

lehet onzo célokat kielégíteni, meg ma sem 

nalt ki teljesen. Pedig ennek a felfogasnak meg 

kell dűlnie vegleg. Tisztában van minden józa-

nul gondolkodo ember azzal, hogy a haboru 

utan a magyar szövetkezetedre oriasi nemzeti 

es kózgazdasagi feladatok varnak. Ezek az 

intézmények tudjak csakis az „egyesült erővel" 

eszmejet oly mértékben kóZKincsévé tenni a 

magyar népnek, hogy a haboru utan sem talal 

semmifele olyan feladatot ugy a gazdasagi, mint 

a tarsadalini eletben, amit megoldani ne sikerülne. 

A világháború ered nenyeit is a nemzeti egység, 

az osszetartas hozta meg. A vilagnaooru folytan 

reandnarult terheket szinten a nemzeti erő és 

egység fogja vallainkról lerázni. Eoben a mun-

kaban lesznek tanítómesterei a szövetkezetek 

különösen azoknak a népretegeknek, amelyek a 

haboruban a legtöbb aldozatot hoztak. Ennek 

hangoztatásara feljogosít bennünket a szóvet-

kezeti mozgalom múltja énon *zért id jje volna, 

hogy a kozvelemeny a szövetkezeteknek ne csad 

anyagi, de belső erdolcsi erteket is megismerje 

és meltanyolja. 

A rechdalei takacsok a világ egyik legha-

talmasabb eszmeáramlatának kezdemenyezoi 

voltak, mikor szövetkezetüket megalapították. A 

szovetkezesnek legnagyobb sikere abban rejlik, 

hogy az anyagi jolet alapjan garanciakat nyújt 

az erkölcsi es szellemi folcmelkedesre. 

A világ első fogyasztasi szövetkezeti szer-

vezetet a katakombakban alakítottak meg az 

első keresztenyek, de a modem szövetkezeti 

akció a kapitalizmus reakciójaként párhuzamosan 

indult meg a szocializmussal. A szövetkezeti 

mozgalom azonban keresztulnuzza a szocial-

demokracia számításait, mert a kisemberek 

helyzetének javitasaval es azzal, hogy a munkást 

tőkéssé neveli, megdönti az elnyo norodisi elme-

letet s ezzel a marximus egesz próféciáját. 

A marximus hívei érzik is ezt a kart. Lassale 

es nyomában a szocialista munkásság sok ezer-

nyi tömege a szóvetkezeti eszmenek is híve, 

az erfurti szocialdeinekrata kongresszus mar 

hadat üzent a szóvetkezeti ügynek, márt — 

úgymond — ilyen „kispolgári kenőcsökkel- és 

„enyhítő szerekkel" nem dolgozhatik a forra-

dalmi szocialdemekracia. 

Ez következetes allasfoglalas, melyből azon 

ban az is következik, nogy minél na^yoíb 

mértékben terjed a szövetkezeti mozgalom, annal 

bizonyosabb a marximus kudirci . Már pedig 

a szóvetkezeti mozgaiom az utóbbi évtizededben 

oly sikeredet ert el világszerte, aminőkre a 

legvérmesebb remenyek sem számítottak. A 

haladas e teren legerősebb a X X . szazadoan. 

melyhez pedig oly sok reményt fűztek a radi-

kalis iranyzatok. 

A nemet mezőgazdaság, melyet a modern 

technika s üzleti előnyök minden vívmányával 

ellátott a szövetkezeti mozgalom, a tóbbtermeles 

aldásait jórészt a szóvetkezeti eszmenek köszön-

heti. E* ad erőt a ne.n;t nepnek a vilagdüzde-

lemben is ot millió szövetkezője reven. 

Utana Oroszország következik a maga közel 

40.000 szövetkezetével s 13 millió szövetkezeti 

tagjaval. Az oro^i kormány annyi súlyt helyez 

ujaoban a mozgalomra, hogy még a haboru 

alatt is rendkívüli aldozatokat hozott erte. 

Ausztria a harmadik helyen áll a maga 

18.000 szóvetkezetevel. Romaniaban már 300.000 

hektár földet juttattad a toidmuvelő nep kezen 

a szóvetkezetek s ezzel megoldottak az agrár-

szocialis problémát. 

Legnagyobb jovoje a szövetkezeti mozga-

lomnak Bulgáriában van a Baldan-allamok kozótt, 

T á r c a . 

Az utolsó üzenet. 
Lehet tán ez az utolsó üzenet 
s mire tőlem megkapjátok 
e tábori levelet, 
akkorra inár ón nem vagyok. 
Idegen föld rögje alatt, 
amelyet vérem is öntözött, 
pihenem fáradulmimat — 
lassan ott porladok 1 
Valahol Galíciában, 
egy közös sir magaba zár 
s odahaza édes anyám 
s testvérem mindhiába vár. 
Vissza én többé nem térek 
Csupán elszálló szellemem . . . 
lehet tán ez az utolsó 
rózsaszínű levelein. 

Galícia, MM 5. auKUsztus. (Strypa mentén.) 

Schultz Imre. 

Egy sírnál. 
(Reflexió.) 

Leülök itten kis kereszted tövében. 
Kihagyott sírodat hosszan el-el nézem. 
Ks ahogy elnézem, oly tnerengőn, fájón, 
gondolatba esem a múlandóságról! 

Itt látom s értem meg 
ez elhagyott sírnál, 
hogy mit ér az élet 
s uulyeu hamar elszáll, 

hogy nem ez a világ 
a mi boldogságunk, 
hogy mi itt a földön 
megcsalódva járunk, 
hogy csak egy van ami 
a miénk sajátunk: 
énünk, — halhatatlan 
szelletri világunk! 

Galícia, MM 5 junius. (Dnyeszter menti erdőben ) 

Schultz Imre. 

Aranyos gyermekkor. . . 
Aranyos gyermekkor 
hányszor megsiratlak 1 
Belőled csupán már 
csak romok maradtak. 
De még romjaidban 
is megihletsz engem; 
dalra nyílik ajkam, 
felvidul a lelkem. 

Eltűnődöm rajtad 
— oh boldog világom. — 
Letűnt éveidet 
visszatérni látom. 
. . . Képek tűnnek elém 
távol messziségben, 
újból látni vélem — 
ugy ahogy volt régen : 
a házat, az udvart, 
kertet és iskolát, 
mellette az Urnák 
százados templomát; 
a játszó, csintalan 
társaimat sorba . . . 
mindent, ahogy történt 
szép gyermekkoromba! 

A kanyargós Gyöngyöst, 
sok malomkereket; 
tul a varos fölött 
elnyúló hegyeket; 
s olt a hegyek alján 
a csendes temetőt. . . 
minden egyes helyet, 
hol jártam azelőtt! 

Aranyos gyermekkor 
hányszor megsiratlak ! 
Belőled clupán már 
csak romok maradtak. 
El-elnézetn őket. . . 
szemem konybe lábad: 
aranyos gyermekkor 
leltem sír utánnad ! 

Galícia, I 91Y (Dnyeszter partján.) 

Schultz Imre. 

Emlékezem! 
Ki kijárok a pályaudvar perronjára s elhall-

gatom a távozó vonatok halkuló zúgását, elnézem a 
messziségbe vesző Hcélsinpárakat. A robogó vonatok, 
a kerekek kattogása, a ragyogó sinek édes álraodo 
zánba ringatnak engem: hallom a mult, i a boldog 
idők édes-bus szinfoniáit ós latom egy letűnt viliig 
visszatérő bájos, szivárványos képeit, melyek mint a 
vászonra vetett moziképek játszódnak le előttem . . . 

Megindulnak a vassz<»rnyetegok. Csaknem min-
den percben egy És prüszkölve, pofékelve, nagy 
lármával és zajjal vag neki az útnak a fustos üveg 
tető alól! tíl-el fog egy egy vágy, hogy felugorjak 
az egyik gőzparipára. Eh mit! NIi az nekem lassú 
esigajárás a képzelet villámgyors vonatához képest. 
b. múltba sok vonat indul. 



ahol ujabb időben Központi Hitelszövetkezet 

is működik mer. 
Olaszországban a termelőszövetkezetek vég-

zik mar a közmunkák 58" „ at. Franciaorszag 

tiz cv alatt 74 millió frankkal segítette hitel-

szövetkezeteit, az angol kormány pedig most 

a háború alatt lát hozzá nagy erelylyel a 

mezőgazdaságnak szövetkezetek utján való szer-

vezesehez. Az angol fogyasztási szóvetkezeti 

központok évi forgalma mar 1070 millió frankra 

rug. Az iiek szövetkezeti mozgalma virágzó 

A sarga veszedelem azonban előtérbe lep 

Japán 10 000 modern szövetkezetével; Anglia 

gyarmatnépeit a szövetkezetek utján akarja meg-

nyerni. Indiaban is szövetkezetet szerveztek 

a kormány emberei. 

Utalok végre e helyütt a magyar szövetke-

zetek sikereire, melyek 400 milliós tőkét bizto-

sítottak mar a földművelő népnek. Az egész 

világ 'J00.000 szövetkezete 30 millió taggal 

fényesen igazolja Werner Sombartnak mondását: 

A juvo pedig nem a szocialista allamé, hanem 

a szövetkezeteké lesz. l)r. Schandl Károly. 

Hirek a háborúró l . 
Heves küzdelem az oroszokkal. A Pruth melletti 

Bojantól délre orosz támadást utasítottunk vissza 
Sadagóraba, Sniatynba és Uorodenkába bevonult az 
ellenség lovassága. Burkanovnál. a Strypa mellett, 
HZ or'»-/uk» több előtörése hiusult meg. Dubnótól 
délnyugatra orosz lovassági csapatot uztuul; el 
Wolhvniában az ellenség lovassága elérte Porcunj 
vidékét. Itt egyébként nyugalom van. Icokulnal a 
Stry mellett az ellenség csapatait támadasra hajszolta, 
de visszavertük. Kolkinál ismét meuhiusitottuk az 
orosz* k összes átkelési kísérleteit. Az itt behozott 
foglyok >z.irna meghaladja a 2000 ret. 

Az orosz offenzíva elleni harcok. Haranovicytöl 
északra német és magyar osztrák csapatok a leg-
nehezebb agyutüzben állottak. Este az ellenség állá 
saink.it megtámadta, támadásuk azonban kivétel 
nelkul visszaveretett. A végén az ellenség a vissza-
(íznnlö iksz lomegekre tüzelt. Baranoviczytől északra 
ft'kvó arcvonalon az ellenség tamadásba ment át. 
Heves tüzérségi előkészítés utau az orosz tömegek 
újra é» újra előretörtek vonalaink ellen, de kivétel 
nelkul mindenütt visszavertük őket és súlyos veszte-
ségeket szenvedtek. A német repülök az utóbbi 
napokban messzemenő vállalkozásokat vittek vegbe. 
Az orosz arcvonal inogott fekvő vasúti művek ellen 
hétszer támadtak és megállították a csapatszállító 
vonalokat é» szétrombolták a vasúti műveket. 

Meyailitottuk az orosz offenzívat. Bojantól délre 
és Csernovictól északra csapataink visszaverték az 
oroszok táinada ait. Csernovic felett tüzérségünk 
tüzelése meggátolja az ellenséget abban, hogy a 
l'ruthin ntfcetjen. Az ellenség Horodenka-Snyatin 
vonalon csak kts távolságra ment előre. Wionievcy-
kinél rendkívül elkeseredetten folyt a harc. Itt. vala-
mint Kydowiitól északnyugatra, valamint Kraminni-
ectől északnyugatra az orosz(>k összes támadásait 
visszavertük- A Linktől délre és nyugatra fekvő 
területen a helyzet változatlan. Lottacynál mindkét 
fél harcoló lovassága a lóról leszállva, bocsátkozott 
harcba. A Bovno Kowel vasútvonal, s a Kolki közti 
területen az ellenség uj hadosztályokat állítva 

harcba, számos helyen kísérelte meg a Stochod-Styr 
szaka>/.on való átkelés kierőszakolását, de mindenütt 
visszavertük és súlyos veszteségeket szenvedtek. 

Olasz erófeszitesek. Szerdán este az olaszok 
heves tüzérségi és aknavető tüzet irányítottak a 
doberdói fensik és a görzi hidfő ellen. Éjjel a fensik i 
déli részén gyalogsági támadások következtek, ame-1 
Íveket már ' legnagyobb részt visszautasítottunk, j 
Egves pontokon a harc még nincs befejezve. A 
tiroli arcvonalon az ellenség a l'eutolstein-schluder- : 
vachi és a Dolomitokban levő hadállásaink ellen, 
irányuló sikertelen erőfeszítéseit folytatták. Repülőink 
Padua és Verona pályaudvarait bombázták. 

A román kormány elutasította az orosz követelest. 
A Se ira jelenti: Szerdán <*ste Bratiuuu miniszterelnök 
elnöklésével minisztertanács volt, amolyan az orosz 
kormány követeléseit tárgyalták. Az orosz kormány 
azt kérte, hogy Románia engedje meg csapatainak 
Besszarabián és: Moldován való átvonuA lását. minisz-
tertanács a követelést elutasította. 

Orosz ónbeismeres az uj oflenziva eredmenyeirol. 
Az orosz vazérkar junius 1-' én kiadott hivatalos 
j e l e n t é s e , noh i még az ellenség üldözéséről és hadi-
foglyokról dicsekszik, beismeri, hogy az orosz offenzíva 
a magyar-osztrák, valamint a német csapatok védő 
állásain véresen meghiusult. 

Csernovicz négynapos ostroma Csernovicz, ju-
nius lti. A Neues Wiener Tagblatt haditudósítója I 
jelenti a sajtóhadiszállás engedélyével: A városi 
rendőrhatóság határozata folytán Csernovicz lakos-
sága vasárnap elhagyta a várost. LTgyanekkor a 
Pruthon tul álló oroszok megkezdték a város ágyú-
zását, miközben temérdek gyujtóbombát zúdítottak 
a város irányába. Az oroszok hétfőn folytatták a tii 
zelést, kedd MI pedig meglepetésszerű támadást in 
téztek a varos ellen és pedig akként, hogy az orosz 
csapatok roináu területre lépve, igyekeztek a várost 
bekeríteni. Az ágyútűz borzalmas hevességre emel 
kedett, miközben hős védőink megsemmisítették a 
rohamodon minden támadását. Az oroszok támadása 
szerdán érte el hevessége tetőfokát, de minden siker 
nélkül. A harc után sok száz orosz holttest úszott 
i Pruth vizében, a támadókat pedig Sadagórán tul 
vetettük vissza rendkívül véres veszteségeik mellett. 
A jelek szerint Csernovicz ezen legnagvobb krízisét 
megingat hatatlanul túlélte. 

A megakadt orosz offenzíva. A Dnyesztertől 
délre cspataink az ellenség lovasságát visszaverték. 
Egyébként ezen a területen csak csatározás folyik. 
Wisniovcyktól nyugatra az orosz hadoszlopoknak 
állasaink elleni rohamai szakadatlanul tartanak. A 
védők orosz tisztet és 400 főnyi legénységet elfogtak. 
Tamopolnál nincs nevezetesebb esemény. Wolhyniá-
ban az egész harcvoualon uj harcok fejlődnek. A 
Stochad Stvr szakaszon újra több átkelési kísérletet 
vertünk vissza es az alkalommal az ellenség, mint 
mindig, súlyos veszteségeket szenvedett. 

Az orosz offenzíva célja A „Huskoje Slovo" 
szerint az oro^z offenzíva célja nem az olaszok teher 

I mentesítése, hanem ke/detét jelenti annak a nagy 
támadá>nak, a melyet az ántánt meg akart indítani, 

j Az orosz támadast hamarosan követnie kell az angol 
offenzívának, a mely már több hónap óta elő van 
készítve. A franciák a támadásban most nem vehet-

. nek részt, nekik egyelőre az a feladatuk, hogy Verdun 
körül mentül nagyobb német erőket kössenek le. 
Ántánt-kórüli vélemény szerint az orosz offenzíva 

; kituuueu elő volt készítve. 

Az oroszok Románián keresztül akarjak elvágni 
dunai forgdmunkat. Londonból jelentik, hogy az 
orosz offenzivanak célja a román semlegesség ineg-
sértésével, — a Duna mindkét oldalát megszállva — 

Felszállok én is a vonatomra, a képzelet 
„express" vonatára, hogy tel keressem azt a várost, 
ahol tobb mint 10 esztendő emléke mosolyog teám, 
ahonnét még nem is olyan rég — három éve múlt 
— sokkal könnyebb szívvel indultam el egyszer, 
mint amilyennel most arrafelé tartok. Száguld a 
vonat. Képek jönnek, tűnnek; változik a vidék. 
Egyik állomás a másik után, mint a káprázat ugrik 
el az ablak mellett. Jelentéktelen helyek. Majd isme-
rős falvak, varosok integetnek felém. Oly barátságo-
san hívogatnak : „jer kedves vándor . . . hozott Isten 
falaink közé." Itt Győr, amott Sopron csalogat. — 
Mind r»kíi ismerős szeretettel integetek feléjük zseb-
kendőmmel . . . .Majd inaskor . . . Most nincs időm. 
Sietnem kell . . 

Ez már ismerős vidék. Nini a bájos rőti rét, 
amott a füzesek mellett az erdő alján kanyarog a 
Gyöngyös. Feltűnik a Kálvária s önkénytelenül az 
a kedves kis német költemény jut eszembe, amelyet 
meg gunnázista koromban mondtam fel a jó ilof-
bauer Konstantinnak. Azóta ő is ott porladozik 
a csendes árnyas temetőben, komor vasraesos kapuja 
mellett, a bencesrend sírboltjában alussza hosszú 
álmát, amelyet mar nem zavar meg a sok csintalan 
deák, akik azóta megeinberedtek. Künn vagyunk a 
völgyből, mar a város felé közeledünk. Az első épület 
amit megpillantok a sorgyár, közelében a vám, még 
mindig az az alacsony zöldre festett házikó; amott 
az uj S3-as laktanya épületcsoportja, a vasutas ár-
vaház. huszártornyos palotája, majd a régi kadettis-
kola paiasteteje tűnik ki a park vén fáinak lombo-
zatából . . . A kátrányteteju barna raktársor láss n 
húzódik el mellettem s a váltók lámpái mellett na 
gyokal zökkennek a kocsik. 

A vonat megáll. 
— Kőszegi 

Megérkeztem. Leszállok vonatomról és gy do-
gosan nekiindulok a hosszú útnak, mely a bel varosba 
s a főtérre vezet. Langyos tavaszi szellő rázza meg a 
a vadgesztenyék ernyős leveleit, amelyek kellemes 
árnyékot vetnek az úttestre es a mosolygó napsugár 
aranyszálai csillognak a házak ablakain, a les ló 
virágokon, amelynek balzsamos illata ott terjeng a 
kedves villák kertjeibei). Virágosak a fak, az akác 
kibontotta virágait. . . Érzem mégegyszer a gyermek-
kori tavasz lehelletét, varázs it. Amint elhagyom az 
utcákat, éveket hagyok el és megyek a múltba hátra, 
vissza az életem aranykorszakába: az ifjúkor felé, 
mikor kettős öröme volt a tavasznak, az el.ső a 
magam tavasza, a második a természeté! Itt vagyok! 
Mar megint itt vagyok girbe görbe utcás, kis váro-
sunkban. 

„Vidék, hol egykor ringatott reményem, 
lm újra látlak annyi év után, 
Megifjodunk a gyermek emlékektől, 
Mint a tavasznak I mgy fuvallatán!" 

(Béranger.) 
Bejárom a várost és a teret. Sok ismerős ház 

ablakán betekintgetek . . . Kelkeresem a templomot, 
hová járni ugy szerettein, hol oly buzgón imádkoztam 
s áhítattal énekeltem . • . Járkálok a patak partján, 
ahol annyi édes órát töltöttem el, elnézem a vén 
malmot, a zuhogó vizet, a forgó kereket.. . Meg 
nézek mindent! 

„Mint nyugtalan madár az agakon, 
Helyről helyre röpköd gondolatom, 
Szedegeti a soh szép emléket, 
Mint a méh a virágról a mézet . . 

És ahogy ugy bolyongom letűnt idők emlékei 
kozott szembe jutnak kis korom barátai. 

„Hol vagytok, ti régi játszótársak? 
Közületek csak egyet is lássak ! . . 

Hol vagytok ? Te eleven, bogarsztnnü Matyim, 

elvágják a központi hatalmak összeköttetését Török-
országgal. 

Az oroszok 250 000 embert vesztettük. Pétervári 
katonai körökben, amelyek a cári udvarhoz közel-
állanak, Bruszillov tábornok ellen növekvő a ked-
vetlenség, inert a wolhyniai harcokban épugy járt 
el az emberanyag harcbavetése körül, mint Nikolajevics 
nagyherceg, sőt ezt még túlszárnyalta. Orosz tisztek 
elővigyázatos számítása szerint az oroszok vesztesége 
a múlt héten 250.000 ember volt. Ez a körülmény 
meggondolandó, mert a délkeleti fronton állanak 
most majdnem az összes begyakorolt csapatok. Péter 
várott Bruszilovnak a hadtestparancsnokokhoz intézett 
parancsa van, amelyben főcélul az ellenség vissza-
szorítását tiizte ki, még ha pár millió emberbe is 
kerülne. A hadügyminiszter a cárnak erről jelentést 
tett és kijelentette, hogy Bruszilov elfelejti,^miszerint 
Oroszország nem képes egy harmadik hadsereget is 
fölállítani. 

A hits/egok ujabbi kudarca a Doberdon A I)o-
berdó fensik déli részén a harcok az ellenség táma-
dásainak visszaverésével végződtek. Hasonlókép meg-
hiúsultak az olaszok uj abb előretörései egyes, a Do 
lonntokban levő hadállások ellen. Az Assiago fensi-
kon élénk tüzérs gi harcok folynak. Az Ortler vidé-
kén csapataink birtokukba vették a Tukket és a 
hátsó Madatsch csúcsot. 

Nagy harcok Verdun körül A Maas baloldalán 
a franciák nagy erőkkel megtámadták a Mort Home 
déli lejtőjét Miután átmenetileg sikerült tört nyerői 
ok. rövid ellentámadással ismét visszavetették őket 
ős ez alkalommal 8 tis/.tet és 238 főnyi legénységet 
fogtak el és tobb gépfegyvert zsákmányoltak. Az 
ellenségnek késő este megismételt ellentámadása és 
a ket oldalról csatlakozó német vonalak ellen irá-
nyuló vállalkozásai teljesen eredménytelenek marad-
tak, az ellenség pedig súlyos veszteségeket szenve-
dett: A Maas jobboldalán, eltekintve a Thiaumont 
szakadékban reánk nézve kedvezően lefolyt gyalog 
sági harcoktól, a harci tevékenység léuyegesen a 
két tüzérség erős tüzelésére szorítkozott. 

Kitchenere a skagerraki csataban pusztult el A 
Daily News munkatársa beszélgetést folytatott a 
Himpshire egyik megmenekült mérnökével, aki el-
mondotta, hogy a Hampshire részt vett a skagerraki 
tengeri csatában. Most már a tény egész sora bizo-
nyítja, hogy Kitchener részt vett a skagerraki csatában 
hajójával ott pusztult el. Az Orkney szigeti kaland 
különben is nagyon gyanús már csak azért is, hogy 
az állítólag a sziget közelében elsulyedt hajó összes 
holttestei elvesztek. Bizonyosnak vehető, hogy csak 
az admiralitás akarja eltitkolni hogy Kitehener a 
tengeri csata áldozata. 

V á r o s i u ^yek . 
2405 !,>6 Hirdetmeny 

Felhívatnak a rét tulajdonosok, hogy széna 
termésük nélkülözhető részét a katonai kincstár által 
leendő megv sáro.'hatás végett a polgármesteri híva 
tálnál I emelet 8 ajtó a hivatalos órák alatt jelent-
sék be. 

Jantbritf! Lajos, polgármester. 

24t; i uiö Hirdetmeny. 

Figyelmeztetem újból a fogolytartó gazdákat, 
hogy az or isz foglyok vasár- é.» ünnepnapon az utcára 
nem mehetnek ki Ha mégis kimennek, katonai 
őrjárat elfogja és lezárja őket, s a foglyot gazdája 
többé nem kapja vissza, hanem a fogolytáborba 
kerül és helyette mást nem kap. 
Kőszeg, 191ti junius hó 14.én. Jurnbritg L I JM , polg. 

csendes, elmélázó Jánosom és te szőke gyerek: 
Gábriel, a könyvek kozé temetkező Kálmán Gyurka; 
a nagy költő nevét viselő Berzsenyi? II d vagytok? 
Ott ahol a többi, ahol most minden becsületes hon 
hnak lennie szent kötelesség — katonáéknál: ki a 
fronton, ki a kórházban, ki a kaszárnyában — és 
sokan közülük künn a temetőben. 

Temetőben járok. Abban az árnyas, c endes 
öreg temetőben, mely ott fekszik a hegyek alján. Es 
végig kullogom az ismerős utakat a sírok mentén, 
hol annyi emlék integet felém. Es leborulok egy 
sírhalomra, arra, amely a legdrágább kincset zárja 
magába, fejemet lehajtom a kis fejfára, amelyen rég 
elmosódott az irás s könnyeimmel áztatom meg azt 
a tőidet, amely a legdrágább nékem széles e világon, 
/sebembe teszek egy maroknyit, letépek egy két 
borostyánlevelet s beteszem a kis naplómba, jó helye 
lesz a többi relikvia között . . . 

• * 

A hatalmas üvegcsarnok alatt fülsiketítő zajjal 
robog be a vasszörnyeteg, betöltve annak minden 
zugát Hordárok futnak a vonat felé. A nagy váró-
csarnokban ember-ember hatan szorong . . . Á vonat 
megáll. A vör >$sapkás hordárok rajként lepik el a 
kocsi-feljárókat. Almos, gyűrött arcú utasok szállnak 
le. Az éu vonatom is megállott. Leszállok . . . At 
töröm magam a hullámzó embertömeget!. — Iit 
vagyok megint a nagyvárosi élet örökös zajában, oh 
de képzeletein most is ott szárnyal abban a kedve-
regi Ijegyalatti, Gyöngyös-menti városban! Itt vagyok 
a szomorú, gyászos, fájdalmas jelenben, melyból 
olyan jól esik tavasz idején elröpülni messze tájak 
felé . . . madárszárnyakon, (a képzelet „express"-
vonatan; az emlékezés, uz ifjúság pacsirta szárnyam! 

S c h u l t z I m r e . 



•2071 Hirdetmuny. 

Közzé teszem, hogy a város tulajdonát képező 
Sieiuer düllőben fekvő szántó bérbeadása f. hó 18. 
ár) (1 e. 0 órakor a számvevőségi irodában nyilvános 
árverésen bérbeadatik. 

Az árverési feltételek a számvevőségnél bete-
kinthetők. • 

Kőszeg, 191tJ juniufc hó 14.-ón. 
Jambrits L'ijos, polgármester 

1373 tíiü Hirdetmsny 
az ebjegyek váltása tárgyában. 

Az ebtulujdonosok figyelmeztetnek állatjaikat 
1910. évi junius hó 30 ig a rendőrhatóságnál be-
jelenteni s az igazolvány alapján az ebadót a városi 
pénztárnál a bejelentés napján befizetni. 

Házőrző kutyának csak az tekinthető, melyet 
állandóan láncra kötve a házban tartanak. A beje-
lentést elmulasztók és a házőrző kutyákat nem 
láncon tarló tulajdonosok ellen a kihágási eljárás 
fog megindittatni. A legkisebb pénzbírság 20 korona. 

Kftszeg, 191 (>. junius ló. én. 
KÖMtyi Júzsef rendőrkapitány 

•-'582iöi»J Hirdetmeny. 

(íazdasági munkára deákok is kaphatók. Fel-
hívom a munkaadókat, hogy ez iránti igényléseiket 
nálam e hó 20-ig jelentsék be. 

Kőszeg, 1916. évi junius hó 14.-én. 

./ mbrite Lajus polgármester. 

Előléptetés. A helybeli postahivatal ismert igen 
előzékeny és buzgó tisztviselőjét, Edlor Gusztáv 
segédtisztet, a most történt előléptetések során a 
kereskedelmi miniszter ellenőrré léptette elő. 

' Peter-Pal napjan az egész országban gyűjtéseket 
rendeznek a Vöröskereszt-egylet nemes célj tira, 
melyről érthető, hogy jelen háborua időbeit nagy 
anyagi erőre van szüksége, hogy óriási feladatainak 
megtelelni tudjon. Kószeg város hatóságiit a kormány, 
a katonai állomásparancsnokságot pedig a hadügy-
miniszter hivta fel az ügynek támogatására és a mi 
jó közönségünk kétsétségtelenül ezu'tai is szívesen 
hozza meg az áldozatot, melyről bizonyosan tudja, 
hogy a leghumánusabb intézmény cselekvőképességét 
segíti. A Péter-Pál napi gyűjtés mikénti rendezése 
ügyében ma vasárnap délelőtt értekezlet lesz a város-
háza termében, melyre a helybeli katonai parancs-
nokságok és a Vöröskereszt- valamint jótékony nő-
egyletek képviselői is meghivattak. A katonai alreál-
iskola parancsnoksága saját atáskórében már is 
intézkedett, hogy e napon az egész monarchiára ki-
terjedő Vöröskereszt-egyletnek in is tekintélyes jöve-
delmet biztosítson. Ugyanezen napon délelőtt tartja 
tanév-záróünuepét, melyre rendszerint a szülők is 
igen szép szambán megjelenni szoktak ós bizonyára 
szintén áldozni fognak a nemes célra, a reáliskola 
tisztikara és növendékei is fognak hozzájárulni, hogy 
pedig nagyobb eredmény elérése is.biztosittasék, dél-
után és este a gyönyörű parkban látványos népünne-
pélyt rendez, melyre a város és vidék közönségét 
hirdetményben fogja vendégül hívni, hol zenéről és 
büff. ről is gondoskodva lesz. A hatóság által kitű-
zött mai értekezletnek tehát főleg az lesz a feladata, 
hogy a maga részéről rendezendő gyűjtést olyképpen 
intézze, nehogy a város egyazon közönsége tobb 
szőrösen es túlságosan igénybe vétessék, mert oly 
időket élünk, mikor erre is figyelemmel lenni köte-
lessége. Az elérendő gyujtés tiszta jövedelmét u 
Vöröskereszt-egylet országos központjának kuldik. 

A harmadik nepfelkelö szemle városunkban e Ik 
19-én hétfőn k zdődik. E napon reggel 8 órakor ki 
zárólag esak a Kőszeg városban illetőséggel bin 
vagy itt tartózkodó 1878—1897-ben született had 
kötelesek tartoznak megjelenni. A következő napo 
kon lesz a járáshoz tartozó ugyanazon évfolyamok 
bemutatója- A szemlét ezúttal is a városi sorcsarnok-
ban tartják. 

2óo2 yifi Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy a tábornoki házban 1 utcai 
szoba; a Várkörön (51 sz. házban 1 üzlethelyiség; a 
Chernel utcai toronyhelyiség; a Tábornoki házban 
'evő 1 udvari szoba és konyhából álló lakas; a fel 
sotéglaszini szántó és a gyepi düllőben levő vizarok 
fűtermése f. évi junius hó 2-án délelőtt 10 órakor 
a számvevőségi irodában nyilvános árverésen bérbe 
adatni fog. Kőszeg 1916 junius hó 19-én. 

Jambrits Lajos, s. k. polgármester 

0 büntetésének elszenvedésével okulni fog egész 
életére, de vájjon fog e okulni ez eseten az ügynó 
köknek oly sokszor telülő közönség is? — 

Az ebzarlat idjje pénteken telt lo ós most már 
ismét szabadon jarhatnak a kutyák és elrondithatnak 
minden utcasarkot, kaput, boltot és „ültetvényeiket" 
is maidsurün láthatjuk a házak járdáin, honnét „just-
sem" seprik el. mert ugymondják „t egye meg a gazdája" 
és a kávéházban és egyébb nyilvános helyeken, sőt 
még a hetivásaros bevásárlásoknál es élelmiek között 
is ott fogjuk tapasztalni „az emberiség hü társát*. 
Ne higyjék talán, h >gy ellenségei vagyunk a kutyá 
nak, — jól tudjuk, hogy igen hasznos állat is lehet, 
de csak ott, hol gazdáj i törődik vele és van érzéke 
aziránt, hogy ebje ne legyen más embereknek terhére 
és kárára. Ezt egyébként a hatóság is ellensúlyoz-
hatja, ha az erre vonatkozó rendeleteket szigorúan 
végrehajtja. 

Az ebadó fizeteset szorgalmazza a hatóság. 
Hirdetménye szerint o hó végéig kell megváltani, 
különben a mulasztókat 20 koronáig terjedhető pénz-
birsággal sújtják, ami az ebadót még drágábbá teszi. 
Ez évben azért szedik csak most az adót, mert 
fémhiány miatt nem lehetett bárcákat készíttetni. 
Most is csak olyan készült, aminőt Koczor Lajos 
bádogos a rendelkezésére nllott anyagból elég ügye-
sen elkészíteni tudott A vármegyei szabályrendeletbe, 
mely Kőszegre is érvényes, az ebadó ugyan 10 és 
4 koronával van felvéve, de mert még jóváhagyva 
nincsen, az eddig megállapított vult 4 és 1 koronát 
kell az ebekért befizetni. Egy korona azon házőrző 
ebek utan, melvek tényleg e célra minősíthetők. A 
negyedinesterek legközelebb házankint írják össze a 
városban létező ebeket, hogy ez alapon az ebadó 
lerovását ellenőrizhessék. Az ebadónak kétharmadat 
turisztikai célra fordítják. 

A legutóbbi tej vizsgalatból kifolyólag megtartott 
kihágási tárgyaláson igen érdekes volt az az eset, 
mely egy helybeli termetes termelőnővel történt, ki 
még akkor sem ismerte be, hogy a 43u/o vizet esak 
ő onthette a tejbe, mikor kétségtelen bizonyitékkép 
állt előtte azon helyzet, hogy a tojnék u házából 
tortént elvitelének pillanatában mar ott állt a ható-
ság közege és a mintavétel a tejkihordó jelenlétében 
tertént. Tagadott mindvégig, de mikor éppen ez 
okból súlyosabban, 100 koronára ós a vegyvizsgalati 
költségek megtérítésére ítéltetett, kijelentette, hogy 
az Ítéletben megnyugszik. Lehet, hogy lelkiismeretet 
csak így tudta megnyugtatni. 

Medárd napjarol azt allitja az emberiség, hogy 
ha e napon eső esik, negyven esős nap követi. A 
legöregebb emberen is esak arra emlékeznek, Hogy 
életükben csak egyszer fordult elő, - mégis Insznei*. 
benne és valahányszor Medárd napja újra eljő, 
rettegve figyelik a barométert es a felhőket az ég-
boltozaton. Ez évben is szárazon múlt el Medárd 
napja es most meg az a csoda törteink, hogy azóta 
mindennap ránkszakad az eső, egy nap többször is, 
éjjel is, nagy rémületére a kjz.uoudások babonás 
híveinek es a szenatermelo gazdáknak. Suttyomban 
pedig eláruljuk, hogy o felesleges sorodat azeri irtuk 
meg, mert rendszerint akkor változik az időjárás, 
mikor egy hetilap róia hírt hoz, — megcáfolván 
akkorara, mire megjelenik. Ez meg a Medárd napja-
hoz fü'.ott jóslatnál is jobban beigazolt tapasztalat. 

Palyazat adohivatdli y,akornoki allasra. A kőszegi 
in. kir. adóhivatalnai megüresedett évi 800 korona 
segélydijjal javadalmazott adóhivatali gyakornoki 
állásra p;dyázatot hirdet a szombathelyi pénzügy-
igazgatóság. Palyázati hatandó 4 hét. A születési, 
erkölcsi, orvosi us honossági bizonyítványokkal, a 
hadkötelezettség teljesítéséi, es az előirt képesítést 
igazoló okmányokkal felszerelt palyázati folyamoda-
sokat a közszolgálatban altok felettes hatóságuk, a 
közszolgálatban nem állók pedig az illetékes főispán 
utján nyújtsák be a szombathelyi m. kir. pénzügy-
igazgatóságnál. 

i ^ e i y i h í rek . 
Bérmálás es a meyyespúspók ünneplese. Pünkösd 

hétfőjén városunkban tartott bérmálást gróf Mikes 
püspök, ki dr. Boda János kanonok és dr. Kogáts 
Ferenc püspöki titkár kíséretében érkezett. A város 
határán a püspök ős kísérete az autóból diszhintó-
jába szállott át és azon jött az összes harangok 
zúgása mellett a főtéri templom elé, mely előtt 
nagy ünneplő közönség, 530 bérmálandó és azok 
bórmaszülei gyülekeztek. A templom elölt a főpásztort 
fénjes diszmagyarba öltözve a városi tanács és 
képviselőtestület élén Jambrits Lajos polgármester 
fogadta üdvözlő beszéddel, melyre a püspök szívélyes 
szavakban válaszolt. A templom bejáratánál teljes 
ünnepi oruátusban a kőszegi papság fogadta a fő-
pásztort, aki ezután szent misét celebrált. Ezután 
Kincs István kőszegi apatplébúuos tartott szentbeszé-
det, majd a főpásztor szólott a bérmálokhóz nagyhatású 
és magasszárnyalásu beszédben a szülök és bérma-
szulok gyermeknevelő kötelességeiről és az erkölcs 
valiiisi nevelés fontosságáról. Ezután a templomterén 
a rendőrség által fenntartott példás rendben végezte 
konfirmáló funkcióját Wallner József és Heisz 
Mátyás esperesek es Németh János prefektus, vala 
mint a plébániai papság segédlete mellett. Az ünnepi 
aktus és megáldás utan a főpásztor a plébániára 
hajtatott, ahol a tisztelgő küldöttségeket fogadta. A 
városi magisztrátust és képviselőtestületet .lambiits 
Lajos polgármester, a kath. hitközséget a betegen 
fekvő dr. Dreiszker József elnök helyett a legidősebb 
tanácstag, Auguszt János, és a nőegyletet liobuss 
Katalin elnóknő vezette a főpásztor elé, aki a kül-
döttségek tagjaival a legszivélyesebben beszélgetett. 
A fogadás utan a puspok látogatást tett a városi 
tanacsoal a városházán, azután Jambrits Lajos pol-
gármester csaladjánál, Iheiszker József dt. hitköz-
ségi elnöknél és a Bencés rend székházában. Del 
ben szukköru ebéd volt Kincs István apátplébános 
vendégszerető házánál, ahol a papság és a püspök 
kíséretén kivul a polgárság részéről Jambrits Lajos 
polgármester és a bencés székház főnöke dr. Bárdos 
Bemig, továbbá a kath. hitközség részéről Auguszt 
János es Freyberger Sándor volt hivatalos. Gróf 
Mikes János és kísérete délután fél három órakor 
autón utazott vissza székhelyére. 

Beyer Teofil foesperes felsőlövői lelkesz. A fel-
sőlövői ev egyházközség mult szombaton töltötte be 
az elhalálozás folytán megüresedett lelkészi tisztséget. 
Egyhangúlag Beyer Teofilt, a helybeli gyülekezet 
lelkészét hívtak meg, aki augusztus elsején fogja el-
foglalni uj eklézsiáját. Hogy ez fog bekövetkezni 
meg akkor adtunk hírt, midőn a felsőlövőiek nagy 
küldöttsége itt járt és a kitűnő lelkészt a jelöltség 
elfogadásara rábírta. 

Lelkigyakorlatok es szociális eloadasok tartatnak 
juhus hó 2 tói 5-ig az apáeazárdaban, a tanítónő-
képző kebelében létező Máriakongregáció által. Az 
e napokra kitűzött szentbeszédek és lelkigyakorlato-
kon kívül, több közérdekű előadás is lesz, melyeknek 
meghallgatását a közönség figyelmébe ajánljuk. Dr. 
Strommer Viktorin lesz a gyakorlatok vezetője s 
Ugy ö, mint Balázs Benedikla nővér és Kincs István 
apátp ébátios igen tanulságos előadásokat tartanak 
oly szociális irányu témákról, melyeket nemcsak a 
nevelés terén működüket, hanem műiden nőt és 
minden anyát közelről érdeklik. Főleg a junius 4-iki 
delelőtt 11—1 óra közötti ós délután 5—7 óra közötti 
elóadásokut ajánljuk figyelműkbe. 

Halalozas. Az utcának évtizedek óta ismert 
zajos alakja: az eszelős Freylerné hunyt el e héten 
75 éves korában a kórházban, tüdőgyuladás folytán. 
Freyler Vilmos volt járásbirósági hivatalszolgának 
volt felesége, hét gyermeke született, melyek közül 
három meg életben vau, de ő elmegyengesége miatt 
ezektől kulönváltan élte napjait, ámbár csak akkor 
lett kellemetlen környezetének és az utcának, ha 
kritikus napokon kíméletlenül megkritizált mindent 
és mindönkit, amit meglátott és akit felismert, eleg 
gyakran oly találó és ötletes megjegyzésekkel, hogy 
akárhányszor el kellett ismerni annak a német koz-
mondasuak az igazságát, mely szerint „gyermekek és 
bolondok az igazat beszélik". Magas kora meg sem 
látszott rajta es mindig oly gondosan és szépen kiöltöz-
ve jelent meg, mintha minden napja vasárnap lett 
volna. Csendes napjain, ilyenek voltak utolsó napjai 
is, oly nyugodtan és okosan beszélt, hogy környezetét 
ámulatba ejtette. Most már a temetőben siri csend-
ben alussza örök álmát, hova kiterjedt rokonsága és 
nagyszamu közönség kisérte csütörtökön utolsó 
útjára. 

Államsegély. A kultuszminiszter a kőszegi polg 
fiúiskola helyreállítására 200 koronát utalványozott, 
s-íorg.ilm is ipariskolai tanoncok jutalmazasára pedig 
50 koronát engedélyezett. 

Oe kok a mezogazdasagi munkalatoknal A vallás-
és közoktatásügyi miniszter íelhivta a középtoku 
intézetek igazgatóságait, hogy a szülői engedéllyel 
mezőgazdasági munkalatokra önként jelentkező 14 
évesnél idősebb tanulók névsorát az illető vármegyei 
mezőgazdasági bizottság elnökségéhez haladéktalanul 
jelentsék be, — hogy az a tanulók elosztása, ellá-
tása és megfelelő felügyelete iránt saját hatásköré-
ben intézkedhessek. Mielőtt azonban a gazdasági 
munkabizottság intézkedhetnek, tájékozódnia kell az 
iraut, hogy mely munkaadók, mely munkára és 
hány tanulót volnának hajlandók foglalkoztatni. A 
város polgármestere felhívja azért mindazokat, akik 
gazdaságukban, kereskedésükbon stb. tanulókat óhaj-
tanak alkalmazni, hogy ebbeli igényüket junius hó 
20-ig jelentsék be nála. 

Hamisított ele9zto forgalombahozatal végett 
még barom évvel ezelőtt itteni üzletekből vett minta 
alapján kihágási eljárás indult meg Ernsi és társa 

• trencséni és bécsi élesztőgyártó cég ellen, mely cég 
| h a s o n l ó áru miatt már ismételten büntetve volt. 
Minthogy a helybeli rendőrhatóság ennek folytan 
súlyos íteletet hozott, a cég nemcsak megfelebbezte, 
ezt az ítéletet, hanem uj szakértői véleményt is 
provokált, aminek hely is adatott, de ez mit sem 
változtatott a mintának vett élesztő minőségén és 
tartalmán annak idején törtónt vegyvizsgálati ered-
ményen. A megfelebbezett ítéletet, mely 300 korona 
pénzbírságot és az Ítéletnek egy helyi és fővárosi 
lapban való közzétételét rótta ki a cégre, a másod-
fokú rendőrbiróság jóváhagyta. 

A fenykepnagyito ügynököt, kinek kép- ós bankó-
gvujtő manipulációiról mar ismételten hírt adtunk, 
a'bíróság három havi fogházra ítélte és csak ennek 
elszenvedése után fogják az őt nyomozó osztrák 
bíróságnak kiadni. Nem használt neki az a teljesen 
indokolt és talpraesett védekezése, hogy az együgyű 
közönség köunyenhivősóge juttatta őt a bűn lejtőjére. 

Az angol flotta vesztesege'nek potlasa Az angol 
admiralitás hazahívta Atlanti óceáni hadihajóit. 
Indiai és Földközi tengeri hadihajói legénységinek 
felét szintén hazarendelte a jütlandi csata vesztesé-
geinek pótlására. 



Az Elektro Bioskop mai műsora: Felvételek a 
vil&gh i b o r i i r ó l . H.irom levelii lóhere, dráma _ rész-
ben Szerelmi baleset. Kitűnő vígjáték 3 részben, a 
főszerepben Henny Portén, a közkedvelt művésznő. 

V i d é k i h í rek . 
A felső vasi ev egyhazin. foespere-i kerület 

Juliin hó Oáo tartja ez évi közgyűlését Nagyszeut 
mihályon Hever Teotil főesperes elnöklete alatt; 
ugyanezen kerület tanítóegyesülete pedig julius ő-én 
ugyanott tartja évi közgyűlését Karner Frigyes elnök 
vezetésével, melyen Schmidt dános lelkész „Iniboru 
és iskola" ezimen előadást tart. 

Herceg Esterházy Miklós a máltai lovagrendben. 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy Őfelsége 
Cíalanthai herceg Esterházy Miklós titkos tanácsos, 
császári es királyi kamarás, tartalékos századosnak, a 
magyar szent korona országai Vörös Kereszt egylete 
alelnökének legkegyelmesebben megengedte a szuverén 
máltai lovagrendbe való belépését, valamint, hogy a 
porosz király Vörös Kereszt érem első és harmadik 
osztályát elfogadhassa és viselhesse. 

Halalozas. Lékán e hó ltj án hunyt el hossza* 
Hrauner .lózsefué szül. Althofer Anna, fővadász neje, 
-VJ éves korában Férje és egyetlen leánya, férjezett 
Sehandl Ferenené gvászvlják. Temetése holnap dél 
előtt lesz. 

Az osztrák urakhaza ale'noke-vasi nagybirtokos 
A sorokujfalusi urodalom melyet ezelőtt négy évvel 
\ásárolt meg gróf Szapáry Páltól tíött (iyula. tegnap 
ismét gazdát cserélt. A 4*100 holdas elsőrendű birto-
kot báró Haupt Buchenrode István, az osztrák urak 
háza alelnöke vásárolta meg 4 millió HNJezer koronáért. 
Az adásvételi szerződést, melyet c'r. Khorer üdon 
szombathelyi ügyvéd készített, a szerződő felek szer-
dán irták alá Bécsben. A sorokujfalusi urodalom és' 
hozzátartozó birtok egyik légbeiterjesebb gazd tsága 
az országnak s eredetileg 4">00 hold volt egy tagban, 
ebből azonban még Szapáry Pál gróf parcelláztatott 
mintegy 400 holdnyit. 

A körmendi jeggyar r. t. e héten alakult meg 
SOOOO korona alaptökével, a jéggyár építése pedig 
már folyamatban van és 2—3 hét múlva már üzem 
képes |e>z. Mesterséges ásványvíz és szódavízgyártót 
is szándékozik üzemébe felvenni. A hűtőkamarákat 
a mészárosok .mind kibérelték. (Kőszegen, hol pedig 
sorgyár is van, már esztendők óta nem sikerül 
létrehozni Szerk) 

H e t i k rón i ka . 
A kepviseluházban csütörtökön Tisza miniszter 

elnök a harctéri helyzetről nyilatkozott. Bejelentette, 
hogy az orosz front egyik-másik helyén az ellenség 
jelentős sikereket ért el, sot egyik helyen fr altun-
kat at is törte, de megnyugtatta a nemzetet, hogy 
nem oly mérvben, hogy ez a haboru kimenetelére 
súlyosabb következményekkel járna, mert a hadse-
reg a legtöbb helyen vitézül ellenállott és oly intéz-
kedések vannak folyamatban, mellektől az ellenség 
további előnyomulásának feltartóztatását biztosan 
remélni lehet. — Az olasz fronton a már ismert fényes 
győzelmeket még ujabb nagyhatású hadi tettek 
Oaberait szaporítják, melyekről azonban egyelőre 
részleteket nem közölhet. 

Olas.ors/agban minisztervalsag toszi súlyossá a 
helyzetet. Az eddigi kormánynak bizalmatlanságot 
szavaztak, mire lemondott és az uj kormány meg-
alakítása néhézségekbe ütközik, mert az ország e 
súlyos helyzetében nehéz feladat a felelősség vál-
lalására. 

A hadi nyereseg adója A pénzügyminiszter a 
képviselőház szerdai ülésén beterjesztette javaslatai 
kozott a progreszivitas alapján nyugvó hadi nyereség-
adó törvénytervezetét. Az uj adót a régi vállalatoknál 
a rendes üzleti évek átlagos nyereségét túlhaladó 
jövedelem után uj vallulatoknal a tőke 0 szazalekos 
kamaut meghaladó jövedelem után vetik KI, magán 
személyeknél pedig az adókötelesekre, akiknek jöve 
deline a háborús időben a 13.0UÜ koronát meghaladta. 
Az adó nagyságát belföldi vállalatoknál a had nyereség 
10—35 százalék, külföldi alrpitásu vállalatoknál 20 
40 százalék, magánszemélyeknél pedig ó—40 száza-
lékban állapítja meg a tervezet. 

MMM. f e l v é t e t i k egy 

T 2 1 ^ rt ^ O helybeli cukrász-

m O W daban. - Bő-

vebbet e lap kiadóhivatalában. 

U z l H a t l i e l y e z é s . 

Hawrlant Károly 

könyvkötészete és 
kMMM ... hW I IH—i B M ^ B M M k 

papirkereskedése 
f. hó 20-tól kezdve Várkör 37. szám alá (a 

polgári fiúiskola epülete) helyezem at. 

Midőn ezt tisztelt vevőimnek szives tudo-

másara adom, köszönöm az eddig belem helye-

zett bizalmat és egyúttal kérem abban a jövő-

ben is részesíteni. 

Kőszeg, 1916. junius hó 16.-án. 

Tisztelettel 

Hawrlant Károly. 
könyvkötő. 

versenyen 

minőségű 
kivül legkitűnőbb 

tetőfedő anyag. 

Azonnali szállításra 
minden mennyiségben kapható. 

Szombathelyi Jakarckpeiutar 

J^észvcnytársaság 

kőszegi fiókja, 
ü u s / . c ^ K i n i l y- i i i <í. hz. 

Strucz szálloda melJett 
Elfogad: éteteket jelenleg n e t t ó 4 " , ,-os kam.,-

tozassal betéti könyvecskére és folyó-

számlára A karaatozas a betetet kóvetü napon ke/.Jődik 

betét kilizetcsekel felmondás nelkul eszközöl. 

Leszámítol: alairasos uzlet> <-•• m«gánvái-
— tókat mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósít: r,ndV torles/u-Nos j •lsálogkölcsönök* 
— — — km é t városi h í ikra; m a g a -

s a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b j k a m a t ú 
k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . 

Értékpapírokat: n a l M ' " fo lyamon vesz él elaü 
— — — — t ő z s d e i megbízatásokat eltogad 

Szelvényeket: kolts';Kme»t<-'sen bevált . szelveny-

— ivek t a szelvényutalvany (Ulon( 

alapj.in díjmi-nte^e i beszerez 

Átutalásokat, l e j t é s e k e t eszközöl .t vila- h.ír-
mely piacán teljesen díjmentesen. 

Ertékoaoirokra • aU;in»- s mâ *" jkm 
í-— előleget ad 

Sorsolás alil eső értékpapírokat árfolyam vesz-
tcs>. ^ eiL'ii biztosit 

Értékpapírokat cn
 c r , é " « ^ -- keze. 

5 — lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Klső Takarékpénztar ív-lyesiilettel szoros össze-

köttető sben all, mindenléle takarékpénztári es banküzlet 

megbíz st a legelőnyösebben bir lebonyolítani. 

Mint az I-.lso Magyar Általános biztosító tarsas.i; ugynok-

sége mindenlV'le biztosítást eltogad es felvilágosítással kesz-

s ggel szolg.il 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpőnzíar 
Szombathely Alakult : 1857-bei. 

A l a p t ö k e 1,600 000 ko r . T a r t a t é t o k : 400 . 000 k o r . 

T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k u r o n á n fel i l . 

S a j a t t o k é i 2 , 2 50 . 000 k j r o n a . 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

666 1916. tk. szám. 

H i r d e t m e n i . 
A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a dunantuli h. é vasút zalaber sarvar bükk-kőszegi vonala reszére az ezen vonal 

által elintett alabbi összes kózsegek hat.iraöan, valamint csatiakozas folytán pótlólag 

a sopron-koszegi h é. vas jt részére Rótrendek község hatarában es pótlólag a szom-
bathely-koszegi h. é. vasút részere Kőszeg varos hatarában szolgalmilag igenybe vett 

illetve kisajatitott birtokterületekről elkészített Összeírás, terkep és egyéni kimutatás 

hitelesítésére a következő hatarnapok tűzettek ki, úgymint : Ratrendek közsegre és 

Kőszeg varosra nézve 

1916. évi julius hó 13-ik napjának délelőtti órája 
Kőszeg vasúti állomásra. 

Ertesiti az érdekelteket, hogy azok, kiknek a kisajátítás, térfogat, valamint 

a birtokösszeirasokba bevezetett szolgalmak vagy jogosultságok ellen kifogasaik 

vannak, erre vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határnapon a hitelesítő bizottság-

nak előterjeszthetik. 

Azokat pedig, kiknek a kisajatitott terűletekert jaró s az egyéni kimutatás-

ban kitűntetett kartalanitasi vagy kisajatitási összeg mennyiségére nezve vannak 

ellenvetéseik, vagy akik ezen összegekre bármilyen cimen igényt tartanak, fölhívja, 

ho^y ellenvetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916. évi 

jutius hó 12-ig annál bizonyosabban jelentsek be, mert a bíróság tekintet nélkül a 

később jelentkezők észrevételeire es igenyeire a kisajatitási és kartalanitasi összeget 

az egyéni kimutatás adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisajatitott terűletekre 

bekebelezett vagy felűikebelezett terheknek törlését pedig hivatalból fogja elrendelni. 

Az egyéni kimutatás, terkep es birtokösszeiras a telekhivatalban felek altal 
megtekinthető. 

Kelt Kőszeg, 1916. évi junius hó 1.-én. Szerdahely Károly s. k. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül: 

Takó, 
kir. jbir. irodatiszt. 

Nyomatott Hónai Frigyen líttnyTnyomdájAban Köizeg. 

Kiadó lakás. 
A hercegi várban . Őméltósága Bőitek 

alezredesne által birt 

l a k s i * k e r t 
ez év november l-tol kezdődőleg kiadó. Érdek-; 

lődók forduljanak megtekintes végett Konrád 

András vargondnokhoz Kőszeg, (hercegi vár 1.) 

és az ajánlatok, 1916. év julius hó 15-ig hercegi 

Felügyelőség Lakompak küldendők be. A lakás 

csakis évre, félévi felmondással adatik ki, e 

célból kötendő szerződés alapján. 

Herceg Esterházy Erdöfelügyölosege 
Lakompak. 

M i n d e n n é m ü 

gummihulladéKot 
legmagasabb n a p i 
á p o n vásárol a 

Magyar Ruggyantagyár R. T. 
Levélcím: Budapest, föpostaflok 206. 
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